Püünsi Kooli hoolekogu 2016/2017 aasta töö aruanne

Püünsi Kooli hoolekogu, lähtudes Viimsi Vallavolikogu 16. oktoobri 2012 määruse nr. 18 „Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord” §-st 24 lg 1, mis sätestab iga-aastase hoolekogu
aruandekohustuse kooli lastevanemate üldkoosoleku ees ning kooli haldava organi Viimsi vallavalitsuse
ees, esitab käesoleva aruande, mis kiideti heaks ja kinnitati 28.09.2017 toimunud Püünsi Kooli
hoolekogu korralisel koosolekul.
Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevuses järginud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja koolieelse
lasteasutuse seadusest tulenevat, Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras ja
Püünsi Kooli põhimääruses sätestatut.

Ülevaade hoolekogu koosseisust ja koosolekutest
Hoolekogu koosolekuid on õppeaasta kestel peetud 4 korral – seega vähemalt kord nelja kuu jooksul
nagu nõutud. Koosolekud toimusid: 20.09.2016, 01.11.2016, 07.02.2017 ja 25.04.2017.
Perioodil 2016/2017 oli Püünsi Koolis tegev üks hoolekogu koosseis.
Viimsi Vallavalitsuse 18.10.2016 korralduse nr. 661 alusel kinnitati Püünsi Kooli hoolekogu järgmises
koosseisus:
lapsevanemate esindajad: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum (hoolekogu aseesimees),
Krista Kalberg, Kairi Tähe, Merike Kärdi, Elo Dobrjanski, Erkki Ääremaa, Taavi Kangur,
Joonas Pärenson, Gert Kerde ja Indrek Umberg;
õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
õpilaskonna esindaja: Linda Ellen Toom;
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda;
Viimsi Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Jan Trei, asendusliige määrati noorsoo- ja
haridusameti juhataja Janek Murakas
Kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Püünsi Külaselts) esindaja: Jüri Kruusvee.

2016/2017 õppeaasta koosolekutest
Koosolek nr 1 (20.09.2016)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoolekogu koosseisu muudatustest;
Koolijuhi jooksev ülevaade tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, tulevikuplaanid;
Püünsi Kooli uue 2016-2020 arengukava seisust;
Viimsi valla haridusvõrgu arengukava stsenaariumitest;
Hoolekogu 2015-2016 töö aruande ja tegevusplaani kinnitamine;
Püünsi Kooli 2016 aasta eelarve täitmisest ja 2017 eelarve ettevalmistusest;
Koolivormi kandmisest;
Kooli tee rekonstrueerimise käigust;
Jooksvad küsimused (uue koosoleku aeg)

Koosolek nr 2 (01.11.2016)
Põhiteemadeks olid:
1. Hoolekogu uue kooseisu ja liikmete endi lühitutvustus;
2. Koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest, rõõmud/mured, tulevikuplaanid,
personaliküsimused;
3. Püünsi Kooli 2016-2020 arengukava menetlusest;
4. Viimsi valla haridusvõrgu arengukavast ja Püünsi Kooli juurdeehitusest;
5. Püünsi Kooli 2017 eelarve menetlusest;
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6.
7.
8.
9.

Lastevanemate üldkoosoleku päevakavast;
Suusatundide korraldusest;
Kooli tee rekonstrueerimise seisust;
Jooksvad küsimused (hoolekogu liikmete e-mailisuhtlus, veetarbimise probleemi ülevaade,
sotsiaalmeedia temaatika, lasteaia toiduarvete mitteõigeaegsest laekumine, sõpruskooli
külastus, helkurpuu, uue koosoleku aeg)

Koosolek nr. 3 (07.02.2017)
Põhiteemadeks olid:
1. Koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest, rõõmud/mured, tulevikuplaanid,
personaliküsimused;
2. Püünsi Kooli 2017 eelarvest;
3. Püünsi Kooli juureehituse projekteerimisest;
4. Suusatundide korraldusest;
5. Kooli tee rekonstrueerimise lõpetamisest;
6. Niidu – Aasa tee valgustusest;
7. Jooksvad küsimused (garderoobiuste temaatika, terviseraja hoolduskohustustest, uue
koosoleku aeg)
Koosolek nr. 4 (25.04.2017)
Põhiteemadeks olid:
1. Koolijuhi jooksev ülevaade põhikooli-lasteaia tegevustest, rõõmud/mured, tulevikuplaanid,
personaliküsimused;
2. Lasteaia ja kooli lõpetamisest;
3. Lasteaia õppekava;
4. Püünsi Kooli 2017 eelarve täimisest:- Püünsi Kooli mänguväljak;
5. Püünsi Kooli juureehituse projekteerimisest;
6. Koolijuhi konkurssist;
7. Kooli tee rekonstrueerimise lõpetamisest;
8. Jooksvad küsimused (kujundava hindamise temaatika arutelu, hoolekogu järgnev
töökorraldus)
Lisaks korralistele koosolekutele arutas ja/või otsustas Püünsi Kooli hoolekogu elektroonilise suhtluse
vormis koosolekut kokku kutsumata järgmisi teemasid:
•

Viimsi valla haridusvõrgu arengukava 2016-2020 muudatuste ja uute arengustsenaariumite osas
Püünsi Kooli hoolekogupoolsete seisukohtade, parandusettepanekute ja uute täiendavate
arengustsenaariumi ettepanekute esitamine (05.09.2016)

•

Püünsi Kooli hoolekogu 2015/2016 õppeaasta töö- ja tegevusaruande edastamine Viimsi
vallavalitsusele (21.09.2016)

•

Ametlik pöördumine taotlusega Viimsi Vallavalitsuse poole Püünsi Kooli juurdeehitusega seotud
ehitusliku projekteerimise, hanke ja ehitusega seotud vahendite planeerimiseks 2017 eelarves ja
Viimsi valla 2018 eelarvestrateegiasse vastavate põhimõtete lisamine (23.09.2016). Viimsi
vallavanema vastus pöördumisele (19.10.2016)

•

Pöördumine Viimsi vallavanema ja Vallavalitsuse poole Niidu teed puuduva tänavavalgustuse
teema osas (31.10.2016). Viimsi vallavalitsuse vastused pöördumisele (20.01.2017 ja 09.02.2017)

•

Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 osas arvamuse kujundamine. Arengukava võeti Viimsi
Vallavalitsuse poolt vastu 13.12.2016.

•

Püünsi Kooli juurdeehituse eskiisi ja projekteerimise lähteülesande osas seisukohtade kujundamine
(07.02.2017)

•

Sotsiaalmeedias ja laste hulgas leviva eluohtliku sõiduteel mängitavate mängude osas seisukoha
kujundamine ja sellest kogukonna ja vanemate teavitus (14.03.2017)

•

Püünsi Kooli lasteaia õppekava üldosa osas seisukoha kujundamine ja selle kooskõlastamine
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(25.04.2017)
•

Hoolekogu on käsitlenud ja arutanud elektrooniliselt ja telefonitsi ka muid Püünsi Kooliga seotud
aktuaalseid jooksvaid küsimusi.

Hoolekogu tegevused aruandeperioodil
1. Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevustes lähtunud eesmärgist, et Püünsi Kool jätkaks tegutsemist
ühes vahetuses töötava kuni kaheparalleelse 9-klassilise põhikoolina. Seda toetab ka Püünsi küla
arengukava.. Kool kasvas 2016/2017 õppeaastal taaskord ühe uue paralleelklassi võrra. Käesoleva
aruande kinnitamise seisuga on Püünsi Koolis juba 7 paralleelklassi, sest alanud 2017/2018
õppeaastal võttis koos taas 2 klassikomplekti esimese klassi õpilasi.
2. Hoolekogu jätkuvas fookuses on õppeaasta vältel olnud, et Püünsi Koolis oleks hea õppe
tagamiseks õpetajad ja et õpilaste õpitase mingil juhul ei langeks, vaid vastupidi, tõuseks tänu
kvalifitseeritud ja komplekteeritud õpetajaskonnale ning selgetele kooli arengusihtidele. Tähelepanu
on pööratud Püünsi Kooli juhtimise, õpetajate arenguvestluse ja koolituse küsimustele.
3. Hoolekogu liikmed andsid omapoolse panuse Püünsi Kooli lasteaia õppekava üldosa muudatuste
kehtestamisel jm dokumentide ajakohastamisel.
4. Hoolekogu aseesimees ja lasteaia lapsevanemate esindaja Alar Kuum on aktiivselt vedanud
hoolekogupoolse esindajana Püünsi Kooli ruumikitsikusega kaasnenud protsesse: abistanud
potentsiaalsete võimaluste kaardistusel ja erinevate lahenduste (moodullahendused ja
juurdeehitus) väljapakkumisel, juurdeehituse eskiisprojektidega seonduvas suhtluses ja seotud info
kogumisel ja eelkalkulatsioonide koostamisel. Kooli kasvavatele ruumivajadustele lahenduste
leidmise teemadel on koos hoolekogu esimehe ja liikmetega suhelnud korduvalt koolijuhi,
koolipidajate esindajate, Püünsi külavanema ja projekteerija Maarja Nummert’iga. Aseesimees
tegeles aruandeperioodil muuhulgas lasteaiaga seotud jooksvate küsimuste käsitlemisega.
5. Hoolekogu esimees Andu Tali osales koos koolijuhi Jekaterina Tšerepannikova ja hoolekogu liikme
Triinu Puidet’iga Viimsi Valla koolivõrgu arengukava muudatuste töörühma kokkusaamisel ja
haridusvõrgu arengukava ning uute arengustsenaariumite teema arutelul 06.09.2016.
Suhtles Eesti Lootsi esindajatega seoses Mere poole vaatav Püünsi Kool projektiga“ ja korraldas,
et nende esindaja osas vanemereloots Arnold Pilt Püünsi Koolis teemapäeval. Esitas Püünsi Kooli
hoolekogu poolsed tähelepanekud ja ettepanekud Püünsi küla arengukava 2017-2023 muudatuste
kohta.
6. Hoolekogu esimees osales perioodil juunis 2017 Püünsi Kooli direktori vaba ametikoha täitmise
konkursikomisjoni töös. Konkursikomisjoni otsusel ja vallavanema ettepanekul kinnitatud Viimsi
Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 461 Jekaterina Tšerepannikova Püünsi Kooli direktori
ametikohale alates 18.08.2017.
7. Hoolekogu liige Erkki Ääremaa osales hoolekogu esindajana Püünsi Kooli uute töötajate
konkursikomisjonis aruandeperioodil toimunud uute töötajate valimise komisjonide töös. Erinevate
konkursside tulemusena leiti aruandeperioodil kooli uus loodusainete õpetaja,
ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja, abiõpetaja, kantselei juht ja lasteaeda 2 õpetajat. Õpetajate lahkumise
ja töösuhte lõpetamise põhjused on analüüsitud ja hoolekogule teada.
8. MTÜ Püünsi Külaseltsi eestvedamisel avati 02.09.2016 Püünsi Kooli keldriruumes huvitegevusega
seonduv savikoda, mille eestvedajana tegutseb aktiivselt Maris Akkerman. Hoolekogu liige, Püünsi
külavanem ja MTÜ Püünsi Külaselts esindaja hoolekogus Jüri Kruusvee on osalenud aktiivselt Kooli
tee rekonstrueerimise töörühmas. Kooli tee rekonstrueerimine lõpetati edukalt 2017 õppeaasta
lõpuks. Kooliaasta alguseks ehitati välja ja valmis veel Kooli tee ja Rohuneeme tee ristmiku lähistele
uus bussipeatus. Külaseltsi esindaja on suhelnud hoolekogu nimel Viimsi vallaga laste turvalise
liikumise seisukohalt Kooli tee, Niidu tee ja Aasa tee valgustuse teemadel.
Külaseltsi esindaja on suhelnud Viimsi vallaga Püünsi
lasteaia väikelaste mänguväljaku
ehitusprojekti teostuse küsimustes ja tegelenud selleks rahaliste vahendite leidmisega. Uue
mänguväljaku valmimine peaks toimuma hiljemalt 2017 aasta septembris.
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9. Hoolekogu liikmed on osalenud mitmete kooli ja lasteaiaga seotud ürituste läbiviimisel ja nende
toimumisel. Püünsi Kooli hoolekogu liikmed olid abiks Püünsi Kooli tantsulastel XII noorte laulu- ja
tantsupeo rongkäigus lipukandjatena. Hoolekogu esimees osales 9. klassi (XIX lend) lõpuaktusel
ja tervitas hoolekogu lõpetajaid kõnega.
10. Hoolekogu esimees ja liikmed on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt koolipidaja
esindajatega, koolijuhi, õpetajatega kooli ja lasteaia elu puudutavates muudes korralduslikes
küsimustes.
11. Hoolekogu esimees ja liikmed on regulaarselt jälginud Püünsi Kooli kodulehte ja selle sisu ning
teinud omapoolseid ettepanekuid kodulehe ajakohastamise ja selle sisu osas.

Püünsi Kooli hoolekogu tegevuskava 2017/2018 õppeaastaks
• Püünsi Kooli juureehituse projekti eduka realiseerimise jälgimine ja selle igakülgne toetamine kooli
ja Püünsi Külaseltsi soovitud vajadusi silmas pidades eesmärgiga, et kooli juurehitus valmiks ning
uued ruumid saaksid kõige vajalikuga sisustatud hiljemalt 2018/2019 õppeaasta alguseks.
• Püünsi Kooli arengukava 2016 – 2020 täitmise jooksev jälgimine ja protsessides jätkuv osalemine,
sh õpetamise kvaliteedi kindlustamise ja õpitaseme tõstmise fookus.
• Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimise protsessi eduka lõpetamise
spordirajatiste hoolduse teemadel kaasarääkimine.

toetamine ja kooli

• Kooli ja lasteaia sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks vajalike sisendi ja suuniste
andmine.
• Püünsi Kooli 2018.a. eelarve arutelu ja hoolekogupoolse arvamuse esitamine.
• Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele hoolekogupoolne
kooskõlastus, arvamuse andmine või seisukoha kujundamine.
•

Erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine.

• Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja kooli-lasteaia
töötajate valimise töös osalemine.
• Suusatundide jätkuva korralduse tagamine Püünsi Kooli ümbruses ja suusabussi tellimise toetamine.
• Püünsi Kooli mainekujunduse parendus ja identiteedi uuendusprotsessides osalemine seoses uue
arengukavaga. „Mere poole kaldu“ Püünsi Kooli projekti jätkumisele kaasaaitamine.
• Tihe koostöö ja suhtlus Viimsi Vallavalitsuse, Noorsoo- ja haridusameti ning Noorsoo ja
Hariduskomisjoniga.
• Viimsi Valla koolivõrgu arengukava võimalike muudatuste ning Püünsi kool-lasteaia tuleviku eest
kaasarääkimine.
• Eesti hariduspoliitiliste üldiste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate õigusaktide ning
nende muudatuste monitoorimine; Viimsi Valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas
arvamuse andmine või seisukoha kujundamine.
• Koostöö Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja nende hoolekogudega võimalike sünergiate
leidmiseks õppeklasside ja õppevahendite kasutamise või asendusõpetajate leidmise osas nüüd ja
tulevikus.
• Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste ja teiste osalejate sportliku orienteerumis ürituse läbiviimise
toetamine.
• Koostöö Püünsi külavanemaga Püünsi küla arengukava elluviimisel ja edasi arendamisel Püünsi
Kooliga piirnevate ümberkaudsete külade külaliikumisest osavõtt ja nende arengute küsimustes
kaasarääkimine.
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Hoolekogu koosolekud toimuvad 2017/2018 õppeaastal hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud
aegadel ning vastavalt vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel,
/allkirjastatud digitaalselt/
Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees
Püünsis, 29.09.2017
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